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PROIECT

HOTĂRÂREA NR.
din data d e_______________

privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr. 115/2019 privind angajarea unui avocat care să 
reprezinte interesele Municipiului Făgăraş în calitate de reclamant, în Dosar nr.4862/226/2018 aflat pe 
rolul Tribunalului Braşov

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit in şedinţa ordinară,

Având in vedere referatul nr.47.495/22.05.2019 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în 
H.C.L. nr. 115/2019 privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş in 
calitate de reclamant, în Dosar nr.4862/226/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov

în temeiul dispoziţiilor art. art. 36, alin. (2), lit. c, alin. 5, lit. "a", ale art.45, alin. (1), art. 115 alin.
(1), lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în Hotărârea Consiliului Local 
nr.l 15/16.05.2019 , în sensul că la art.l (1) expresia “ ...in Dosarul nr. 4862/62/2018 aflat pe rolul 
Tribunalului Braşov", va fi inlocuita cu sintagma “in Dosarul nr. 4862/226/2018 aflat pe rolul 
Tribunalului Braşov”, iar la art.l (2) expresia “ ...reprezentare în cadrul Tribunalului Braşov...,", va fi 
inlocuita cu sintagma “ reprezentare în cadrul instanţelor de judecată de fond şi apel/recurs ”

Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 115/2019 rămân în vigoare.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
Municipiului Făgăraş prin Comp. evidenta patrimoniu.

Iniţiator
Primar

GHEORGJfE SUCACIU

lV V

_  voturi pentruHotărârea s-a adoptat ct 
Consilieri in funcţie 19 
Consilieri prezenţi_

Vizat de legalitate

Cod: F-19

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


ROM AN IA
JUDEŢUL BRAŞOV

MUNICIPIUL FAGARAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 00-40 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr. înregistrare: 47.495 data: 23.05.2019

REFERAT

LA PROIECTUL DE 
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr. 115/2019 privind angajarea unui avocat care 
să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş calitate dc reclamant, în Dosar nr.4862/226/2018 c9af pe 
rolul Tribunalului Braşov

Prin HCL nr.l 15 din 16 mai 2019 s-a aprobat angajarea unui avocat in persoana d-lui Drăghici 
Gabriel Cristian care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş în calitate de reclamant in Dosarul nr. 
4862/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov, având ca obiect pretenţii

La tehnoredactarea hotărârii, din eroare, Numărul Dosarului de instanţă aflat pe rolul Tribunalului 
Braşov, cu termen la data de 14.06.2019 a fost 4862/62/2018 , indicativul 62 fiind specific dosarelor aflate 
in prima faza procesula la Tribunalul Braşov. Dosarul susmenţionat a fost inregistrat la data de 3 l.l0 .20l8  
la Judecătoria Fagaras sub nr.4862/226/2018, iar la termenul din 19.03.2019 Judecătoria a declinat 
competenta de solultionare in favoarea Tribunalului Braşov

Astfel, numărul dosarului aflat pe rolul Tribunalului Braşov este 4862/226/2018 si nu 
4862/62/2018, asa cum a fost redactat din eroare in cuprinsul Hotărârii nr.l 15/2019.

Propunem emiterea unei HCL pentru indreptarea erorii materiale strecurate la redactarea HCL 
nr.l 15/2019 în sensul că la art.l (1) expresia “ ...in Dosarul nr. 4862/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului 
Braşov", va fi inlocuita cu sintagma “in Dosarul nr. 4862/226/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov”.

La art.l (2) expresia “ ...reprezentare în cadrul Tribunalului Braşov...,”, va fi inlocuita cu sintagma 
“ reprezentare în cadrul instanţelor de judecată de fond şi apel/recurs ”, astfel cum a fost formulata si 
oferta avocatului desemnat pentru reprezentare in fata instanţei.
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Informaţii dosar

Informaţii generale
Părţi
Şedinţe
Căi atac
Citare prin publicitate

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format 
vechi) :

4862/226/2018

Data înregistrării 02.04.2019

Data ultimei modificări: 20.05.2019

Secţie: SECŢIA I CIVILĂ

Materie: Litigii de muncă

Obiect: acţiune în răspundere patrimonială DECLINAT DE LA JUDECĂTORIA FĂGĂRAŞ

Stadiu procesual: Fond

Părţi

Nume Calitate parte

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ PRIN REPREZ.LEGAL Reclamant

CÎRJE CĂTĂLIN GEORGE Pârât

CÎRJE CĂTĂLIN GEORGE LA SCA HUTOPILA Pârât

Şedinţe

14.06.2019

Ora estimata: 12:00 
Complet: MAS8 
Tip soluţie:
Soluţia pe scurt: 
Document:

20.05.2019 •

Ora estimata: 09:00
Complet: MAS8
Tip soluţie: Amână cauza
Soluţia pe scurt: încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată în cauză. 
Document: încheiere de şedinţă 20.05.2019

Căi atac

Nu există informaţii.
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HOTĂRÂREA NR.115 
din data de 16 mai 2019

- privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş în calitate de reclamant, în
Dosar nr.4862/226/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă extraordinara,

Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Fagaras nr.46797/1/16.05.2019, Raportul de 
specialitate nr. 46.797/16.05.2019, prin care se propune angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele 
Municipiului Făgăraş în calitate de intimat in Dosarul nr. 4862/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov, având 
ca obiect pretenţii, pârât Cîrje Cătălin George,

Urgenţa fiind justificată de termenul de 20.05.2019, 
în conformitate cu:

prevederile art. I. alin. (2) din OUG nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi 
întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative,

prevederile art.21 alin.(3) coroborat cu art.62 alin.(l) şi cele ale 36 alin.(9), din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând seama de prevederile Legii Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata,

In temeiul prevederilor art.45, alin. (2), art. 115, alip. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. - (1) Se aprobă angajarea unui avocat in persoana d-lui DRĂGHICI GABRIEL CRISTIAN care 
să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş în calitate de reclamant in Dosarul nr. 4862/62/2018 aflat pe rolul 
Tribunalului Braşov, având ca obiect pretenţii

(2) Serviciile juridice constau în: consultanţă, formulare apărare şi reprezentare în cadrul Tribunalului 
Braşov, precum şi orice alte demersuri în interesul Municipiului Făgăraş.

(3) Onorariul apărătorului ales este de 5000 lei fără TVA pentru fiecare fază procesuală, respectiv 5000 
lei+ TVA la judecarea în fond şi 5000 lei +TVA în apel.

Art.2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul 
local al Municipiului Făgăraş de la cap 51.02, titlul 20, art 20.01.09.

Art.3. Cu ducerea Ia îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se imputerniceşte Primarul Municipiului 
Făgăraş, prin avocatul desemnat pentru reprezentare în instanţa şi Direcţia Buget Finanţe.
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CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 4
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI 
ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 

ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. J ?  /23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:________________________________________________________________

- indreptarea erorii materiale cuprinse in HCL.nr.l 15/2019 privind angajarea unui 
avocat care sa reprezinte interesele Municipiului Fagaras in calitate de reclamant, in 
Dosar nr.4862/226/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov

Amendamente propuse:



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 1
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE STUDII, PROGNOZE

ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

AVIZ NR. S  /23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr. 1 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- indreptarea erorii materiale cuprinse in HCL.nr.l 15/2019 privind angajarea unui 
avocat care sa reprezinte interesele Municipiului Fagaras in calitate de reclamant, in 
Dosar nr.4862/226/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov

Amendamente propuse:
■frtL

PREŞEDINTE, 
\Negrilă Ion

SECRETAR, 
Şuteu Marilena



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 5
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA 
PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

AVIZ NR. £___ / 23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- indreptarea erorii materiale cuprinse in HCL.nr.l 15/2019 privind angajarea unui 
avocat care sa reprezinte interesele Municipiului Fagaras in calitate de reclamant, in 
Dosar nr.4862/226/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov

Amendamente propuse:
4  =P-

SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII 
PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. «C / 23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- indreptarea erorii materiale cuprinse in HCL.nr.l 15/2019 privind angajarea unui 
avocat care sa reprezinte interesele Municipiului Fagaras in calitate de reclamant, in 
Dosar nr.4862/226/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov

Amendamente propuse:

~oăTTz

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu Niţjplae

SECRETAR, 
Cârlan Anca


